
  
  

 
 
 
 
 
 

Datum :  17 september 2015 
Tijd  :  19.30 uur  
Plaats :   Regenboog 

Notulen: :   EF 

 

1. Opening 
 

2. Notulen vorige keer (25-06-15) 

De notulen zijn goedgekeurd en vastgesteld.  
 

3. Mededelingen en ingekomen stukken 
Geen mededelingen en ingekomen stukken. 

 

4. GMR (vast agendapunt) 
De eerste GMR vindt plaats op 6 oktober 2015 op de Groen van 

Prinstererschool om 19.30 uur.  
 

5. Nieuwbouw (vast agendapunt) 

Er is nog geen helderheid over volgende stappen m.b.t. de nieuwbouw. Dit 
punt blijft op de agenda staan.   

 
6. Andere schooltijden (vast agendapunt) 

Bij de vorige vergadering zijn de aanbevelingen besproken. N.a.v. deze 
punten heeft de directie onderzocht of de groepen 1 t/m 4 vijf minuten 
langer kunnen lunchen. Dit wordt op korte termijn besproken in het team. 

Als dit besproken is gaan we het hebben over de invulling van de lunchtijd.  
 

7. Schoolplan 2015-2019 vaststellen, instemmingsrecht MR 
Alle punten die zijn besproken in de vorige vergadering zijn door de directie 
verwerkt en gewijzigd. 

 
8. Schooljaarplan 2015-2016 vaststellen, adviesrecht MR 

Gedegen stuk, positief advies van de MR.  
 

9. Schoolgids 2015-2016 vaststellen, instemmingsrecht OMR 

De OMR stemt in, de personeelsgeleding geeft een positief advies.  
 

10. Beleidsstukken 
S1 -Schoolreisjes (adviesrecht MR, reeds in de AC geweest, team volgt nog) 

Positief advies MR 

I1 – Identiteit levensbeschouwelijk (adviesrecht MR, reeds in team geweest) 

Positief advies MR 

T2 – Taakverdeling/taakbeleid (instemmingsrecht PMR) 

I.p.v. ‘Vacature 1-2 en 7’ de naam invullen.  

PMR stemt in.  

 
 

 
 

 

Notulen 
MR vergadering 

 



11. Ouderbijdrage 2015-2016 
de AC gaat tijdens de ALV in oktober opnieuw een ongewijzigde ouderbijdrage van 

75 euro voorstellen. De begroting laat zien dat hiermee goed wordt uitgekomen 

(geen tekort en geen groot overschot). Formeel heeft de MR geen zeggenschap 

meer over dit punt, want de AC is een losse vereniging met een eigen bestuur en 

ALV, maar de AC vindt het netjes om te melden. Opmerkingen vanuit de MR zijn 

welkom. 

 

Vanuit de MR: Wat is de reden om de ouderbijdrage niet te verhogen? 
Wordt bij de bepaling van de ouderbijdrage rekening gehouden met 

toekomstige inflatie? 
 

12. Aanwezigheid/bijdrage MR tijdens ALV van de AC 
ALV vindt plaats op 15-10-15.  
Suggestie vanuit PMR: Onderwerp ‘Omgaan met sociale media’ weer 

opfrissen? Het is een belangrijk item in het leven van (oudere) kinderen.  
 

13. Jaarverslag MR 2014-2015 
OMR gaat hiermee aan de slag.  
 

14. Werkplan MR + data vergaderingen 
Volgende vergadering staat gepland op 12 november.  

 
15. Rondvraag 

Geen rondvraag.  

 
 

 
 


